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نگی بوون  ر و پشه داهنه] مام و آاك [ ی آه  نوس سازه چاره وتنه دروست و و ڕكه  ئیمزا آردنی ئه به

 لماند شی سه و ڕاستیه كوو ئه وه ملی نا، به و پشه ره نگاوكی باش به ند هه چه ر ك هه ی آورد نه آشه
شدان آه  تیه رپرسیاریه به و  ئاستی ئه بانی و بارزانی له تی تاه تایبه تی سیاسی آورد به رآردایه  سه آه
شك له  ی رای به وانه ستۆیان گرتووه، به پچه ئه  وان له رجی سیاسیماندا ئه لومه ناسكترین هه مۆو له ئه

ندێ بوار و  هه له خۆشم م آه و ڕایانه بده  له وت توانج دا نامه رانمان، من لره نوسه ناآبیروو ڕو نوخبه
 رۆشی بۆ په آه له به له سه چۆنك نوسرابت و وترابت، مه ر چونكه هه ی، شك بووم ل جاردا به

شداری  ی توانای خۆی به گوره به وت یه مان ده آه ریه هه آه ی گرتووه رچاوه وه سه آورده آانی ندیه وه رژه  به
م وای  ی پبده خوازم ئاماژه دا ده ی لره وه لی ئه وه یاندنیدا،  ئاآام گه و پشچوون و به ره به بكات له

ر  سه بانی وازیان آرد و آوردی له  بارزانی و تاه ی آه نیشتیمانی و پیرۆزه و ڕۆه ستایش آردنی ئه
م و  آردو خه  آان ئاراسته یشتن به ئامانجه آبوون و گه ی یه و لوتكه ره هوه ب درانه ترس و هه لواری

رش و بوی  حیزبی و په شبینی و گووتاری ون و گه خه تكدا گۆڕی به ی میلله شبینی له ئاینده ڕه
داخوازی سیاسی و  یی و نیشتمانی با آه وه ته نه آگرتووی هزو آاراو یه سیاسیمانی بۆ گووتاركی به

ی ڕووناآبیرانی  موومانه به نوخبه رآی هه دا بم ئه وێ لره مه ده.. .. یه گۆڕی آه یی قۆناغه نوآه هه
شدار  به بانی و بارزانی دا، یاندی تاه ئاآام گه شدار و هاوآاری جدی بین له به به آه وه ئۆپۆزیسیۆنیشه

 ڕووناآبیرانمان  ندێ له هه وه داخه چونكه به یه مانای دژ بوون نی به مانای پاشكۆ بوون نه به  بوون نه
ڕی ماناآانی دژ بوون  وپه ئه مانای ندكیشیان به مانای پاشكۆ بوون و هه شداری به به

ی  آتی و یهجیا جیاآانی پارتی   ئۆرگانه ی وه بیرآردنه شكی به واقیعیش مان وه هه داخه وه،به نه ده لكده
 تای ره بانی و بارزانی سه ی تاه یه نگاوه ژیرانه م هه خوازم ئه دل ده آه پبه داپۆشیووه،
تای  ره سه ببته گوتاری سیاسی آوردیداو ك بت به یه وه خۆداچوونه آی نوێ و به یه وه بیرآردنه

بتوانت له ئاستی  با، آه یی وه ته گوتاركی نه ش به ه سیاسیه و گووتاره آانی گۆڕینی ئه وه هه
 . آانماندابت یه وه ته داخوازیه نه
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